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பவளியிட ் டட்  திகதி 2021/11

ப ரிய ப ாருடக்ள் (லகாரிக்வககளின் அடி ் வடயி ்) கு ்வ  லேகரி ்பு நிவ யத்தி ் லேகரிக்க முடியாத ப ாருடக்ள்

Nambu Clean Centerற்கு கு ்வ கவள எடுத்துே ்பே ்லுங்கள்.

கடட்ுகளாககட்டவும்.

●வெற்றுக் ககன்களைசுத்தம்

வெய்துசிறிதுநசுக்கவும்.

●உக ோகபோத்திரங்கை்,

ககத்த ்கை், etc.

●கண்ணோடிக் குெளைகை், மட்போண்டங்கை், வெப்ப எதிரப்்புக்

வகோை்க ன்கை் (Heat resistant containers), குளடகை், அசுத்தமோன

மற்றும்துரந்ோற்றமுை்ைகபோத்த ்கை் கபோன்றளெ..

※50cmஅல்லது 50cmஇலும் நீளமான ப ாருட்கள்

ப ரியஅளவிளானகு ்ப யில்அடங்கும்.

(குபடகபளதவிர)

●உட்புறம் வெை்ளைநிறத்ளதமோத்திரம்

வகோண்டபோ ்மற்றும் பழெெ்ோறுகோகித

அடள்டகை். 

※உட்புறம்அலுமினியத்தோ ோன கோகித

அடள்டப்வபடட்ிகை் எரிக்கக்கூடிய
குப்ளபயி ் அடங்கும்.

●கோகிதஅடள்டளயநன்குகழுவி

அதளனமுழுளமயோகபிரித்து

உ ரத்்தவும்.

●வெய்தித் தோை்கை் மற்றும்

துண்டுப்பிரசுரங்களைஒன்றோக

கெரத்்துஅகற்றவும்.

வெய்தித் தோை்கை் மற்றும்துண்டுப்பிரசுரங்களை

ககோமின்கன்கைி ்உை்ைகெகரிப்புப்வபட்டிகைிலும்

இட ோம்.

●உபகயோகிக்கப்படோதCardboard வபட்டிகளைவிரித்து, மடித்துநூலினோ ்கட்டி குப்ளப

கெகரிப்புத்தைத்தி ் ளெக்கவும்.

●வபட்டிகைி ்உை்ைகம் கடப் (Gum tape) மற்றும் ஸ்வடப் ர்பின்களைஅகற்றவும்.

●ெோரஇதழ்கை், சிறியபுத்தகங்கை்,போடநூ ்கை், வகோப்பிகை்மற்றும்அகரோதிகை்

(Dictionaries) கபோன்றெற்ளறஅெற்றின்அைவுகளுக்ககற்பவெெ்கெறோககட்டவும்.

●சிறியஅைவி ோனகுப்ளபகளுக்குகோகிதப்ளபகளைஉபகயோகிக்கவும்.

(Candy box, tissue box, envelope, etc…)

●சிறுதுண்டுகைோகஅறியப்பட்ட (Shredded) கோகிதங்களைவெைிப்பளடயோனளபயி ்

இடட்ுஅகற்றவும். (ஒருதடளெக்கு 45L இன்ளபகை் 4மோத்திரகம)

●அளனத்துவிதமோனஆளடகை் (மறுசுழற்சிவெய்யக்கூடியஆளடகை்)

●வபோத்தோன்கை்மற்றும் Zipகளைஅகற்ற கெண்டோம்.

●வீசுெதற்குமுன்
மூடிகளைஅகற்றவும்.

●மதுபோனகபோத்த ்களைமறுசுழற்சிவெய்யமுடியும்என்பதோ ்வபரிய, 

சிறியமதுபோனகபோத்த ்களைகளடக்குதிருப்பிக் வகோடுக்கவும்.

●பிைோஸ்டிக்மூடிகளைஎரிக்கக்கூடியகுப்ளபயிலும், உக ோகமூடிகளை

எரிக்கமுடியோதகுப்ளபயிலும்இடவும்.

※ உளடந்தஅழுக்கோனதுரந்ோற்றம்வீெக்கூடியபீங்கோன் ககோப்ளபகை்

மற்றும் கபோத்த ்களைஎரிக்கமுடியோதகுப்ளபயி ்இடவும்.

●கபோத்த ்கைி ்
உை்ைெற்ளற
அகற்றி, நன்கு
கழுவிவீெவும்.

●வீசுெதற்குமுன்மூடிமற்றும் க பிை்களைஅகற்றி

கபோத்தலின்உட்புறத்ளதசுத்தம் வெய்துகபோத்த ்களை

நசுக்கோம ்வீெவும்.

●Tube light, கண்ணோடிகை், வெப்பமோனிetc.

※உளடயோதெோறுகோகிதத்தினோ ்சுற்றிவீெவும்.

●உளடக்கப்பட்டகிளைகளை

அஷிககோவி ்நியமிக்கப்படட்

ளபகைி ் இடோம ் கடட்ுகைோக

கட்டவும்.

கிளைவிட்டம் 15cm (Max)

கிளை நீைம் 50cm (Max)

கடட்ுகைின்விட்டம் 30cm (Max)

◆多量のごみ(引越しや庭木のせん定など一度に多

உங்கள்இடத்தில்உள்ளப ரியப ாருட்கபளசேகரி ் தற்குTelephone or Faxமூலம்பதாடர்பு பகாள்ளவும்.

◆விண்ண ்பிக்கசேண்டியஇடம்: Counseling team of Clean Promotion section in the Nambu Clean Center 
Tel: 71-4192       Fax: 72-5310

◆அலுேலகசநரம்: 8:30 - 17:15 (ோரநாட்களில்மாத்திரம்)

◆கட்டணம்: ¥1460 (Tax included)

◆அகற்றும்முபற: உங்கள்விண்ண ் த்திற்குபின்ப ாருட்கபளசேகரிக்க ் டும்நாபள

பதரிவி ்ச ாம்.சேகரி ்பு நாள் ஏறக்குபறயஇரண்டுோரங்களுக்குபிறகுஇருக்கும். தயவுபேய்து

அந்நாளில்காபல 8:30 மணிக்குநியமிக்க ் ட்டஇடத்தில்ஒே்போருப ாருட்களிலும் “Sodai Gomi” 
என்றும் "உங்கள்ப யர்" ஐயும் எழுதிஒட்டவும்.

◆குறி ்பு: ஒருவிண்ண ் த்தில் 5 ப ாருட்கள்ஏற்றுக்பகாள்ள ் டும். சேகரிக்கும்சநரம்நிரண்யமற்றது. 

வீட்டுப ாருட்கபளதவிரஏபனயப ாருட்கள்ஏற்றுக்பகாள்ள ் டமாட்டாது. தயவுபேய்து நீங்கள்

குறி ்பிட்டஇடத்தில்ப ாருட்கபளபேளிசயபேக்கவும்.

※கமலும்வபரியஅைவி ோனகுப்ளபகளைகநரடியோகNambu Clean Centerற்கு எடுத்துெ் வெ ்  ோம்.

(கம திகதகெ ்களுக்கு↓)

※தயவுபேய்துசகன்கபளநன்குசுத்தம்

பேய்யவும்.

※50cm அல்லதுஅதற்கு சமற் ட்ட நீளமுள்ள

ப ாருட்கள்இதில்ப ாருந்தாது. (ப ரிய

அளவிளானகு ்ப கள்)

●50cm நீளமுள்ளஅல்லதுஅதற்கு சமற் ட்ட நீளமுள்ள ப ரிய ப ாருட்கள் Nambu Clean Center 
இனால் ஏற்றுக்பகாள்ள ் டும்.
மின்விசிறிகள், கார் ் ட்கள், புசதான்ச ாரப்ேகள், Wool blankets,தள ாடங்கள், பேக்கிள்கள் etc.

●கத்தி, உளடந்தகண்ணோடிமற்றும் கபோத்த ்கை் கபோன்றகூரியவபோருட்களை

அகற்றுெதற்குமுன் பத்திரிளகயினோ ்நன்குசுற்றி "きけん" (ஆபத்தோனது) என்று

எழுதிஅகற்றவும்.

※சிரிஞ்ெ்ஊசிகளைநோம் கெகரிப்பதி ்ள .

அகற்றுேதற்குமுன்

கட்டுகளாக கட்டவும்.

கடட்ுகளாககட்டவும்⁄

காகித ்ப களில்

இடவும்.

பேளி ் படயான⁄ அபர
பேளி ் படயான

ப ாலித்தீன்ப கபள
 யன் டுத்தவும்.

பேளி ் படயான⁄
அபர
பேளி ் படயான
ப ாலித்தீன்
ப கபள
 யன் டுத்தவும். 

குறியீடு

பேளி ் படயான⁄ அபரபேளி ் படயான
ப ாலித்தீன்ப கபள யன் டுத்தவும்.

இந்தகுறியீடு
மாத்திரம்.

◆வதோழி ்துளற நெச்ு மற்றும் அபோயகரமோன கழிவுகளை அகற்ற முடியோது. கமலும் அெற்ளற Nambu Clean Centerற்கு வகோண்டு வெ ் முடியோது. தயவுவெய்து

விநிகயோகஸ்தரக்ளுக்ககோ அ ் து பிரத்திகயோக நிறுெனங்களுக்ககோ அளழக்கவும்.

உதாரணமாக: பியோகனோ, ஓகன்,  ோக்கர,் வெைியி ் ளெக்கக் கூடிய கெகரிப்பு வபட்டிகை், எரிெோயு சிலிண்டரக்ை், நீர் சுத்திகரிப்பு வதோட்டிகை், ெோட்டர்ஹீட்டர,் விெெோய

இயந்திரங்கை், குைிய ் வதோட்டி, கழிெளறகை், இரெோயணங்கை், வெடிவபோருட்கை், தீப்பிடிக்கும் வபோருட்கை், மருத்துெ கழிவுகை், கோங்கிரீடக்ை், கடட்ுமோன

குப்ளபகை், ெோகன மற்றும் கமோட்டோர் ளெக்கிை்கைின் போகங்கை், தீயளணக்கும் கருவிகை், ெோகனப்புளக வமழுகுெரத்்தி, தனியோர் நீர் பம்புகை், TV, A/C,
குைிரெ்ோதனப்வபட்டி, ெ ளெ இயந்திரங்கை், துணிஉ ரத்்திகை், கணனி மற்றும் அதன் போகங்கை், Bowlingபந்துகை், கற்கை், மண்ெளககை், Springவமத்ளதகை் etc.

◆குப்ளப கெகரிப்பு தைங்கைி ் பின்ெருெனெற்ளற கெகரிக்க முடியோது. அெற்ளற Nambu Clean Centerற்கு எடுத்துெ் வெ ்லுங்கை் அ ் து குப்ளப கெகரிப்பி ்
உரிமம் வபற்ற நிறுெனங்களுக்கு அளழக்கவும். (நிறுெனங்களுக்கு ஏற்ப கட்டணம் அறவிடப்படும்)

அதிகஅளவுகு ்ப (மரத்தண்டுகை் அ ் து கத்தரிக்கப்பட்ட கிளைகை்), ேணிகக் கழிவுகள் (வதோழி ்துளற கழிவுகளை குப்ளப கெகரிப்பு தைங்கைி ் கெகரிக்ககெோ

அ ் து Nambu Clean Centerற்கு எடுத்துெ் வெ ் கெோ முடியோது), ப ரிய அளவிலானகு ்ப கள் (குளடகளை தவிர 50cm நீைத்திற்கு கமற்பட்டளெ)

குறியீடு

●ெளமய ளறகழிவுகளைநன்றோக
ெடிகட்டிஅகற்றவும்.

●பிைோஸ்டிக்ளபகை், உணவுதடட்ுகை், ஸ்ளடகரோஃகபோம் (வரஜிகபோம்), பிைோஸ்டிக்

வபோருட்கை், அலுமினியகபோயி ் (Aluminium  foil), போக்வகடெ்ோரம்ரக்ை் (Disposable), 

ெளமய ்எண்வணய் (கோகிதம்⁄துணிக்குை்உறிஞ்ப்பட்ட அ ் து திண்மப்படுத்தப்பட்ட),

CD, DVD கபோன்றளெ....

※வபரியவரஜிகபோளமசிறியதுண்டுகைோகஉளடத்துநியமிக்கப்பட்டளபயி ் கபோடவும்.

※சுத்தமோனவெை்ளைஉணவுதடட்ுகளைமறுசுழற்சிவெய்ெதற்குசூப்பர்மோரக்்வகட்டி ்

உை்ைமறுசுழற்சிவபட்டியி ் (Recycling box) கபோடவும்.

※ 50cmஅ ் துஅதற்கு கமற்பட்டநீைமுை்ைவபோருட்கை்இதி ் வபோருந்தோது. 

(வபரியஅைவி ோனகுப்ளபகை்)

கடட்ுகளாககட்டவும்.

கடட்ுகளாககட்டவும்.

பேளி ் படயான⁄அபரபேளி ் படயான
ப ாலித்தீன்ப கபள யன் டுத்தவும்.
கபோத்த ்களைஅதன் நிறங்களுக்குஏற்ப 3ெளகயோக

பிரிக்கவும்.

•நிறமற்ற கபோத்த ்கை்

• Brownகபோத்த ்கை்

•ஏளனயநிற கபோத்த ்கை்

பேளி ் படயான⁄அபரபேளி ் படயான
ப ாலித்தீன்ப கபள  யன் டுத்தவும்.

பேளி ் படயான⁄ அபரபேளி ் படயான

ப ாலித்தீன்ப கபள யன் டுத்தவும்.

திங்கை்முத ் வெை்ைி ெளர (ெருடஇறுதிமற்றும் புத்தோண்டுவிடுமுளறதவிர) : 

கோள 8:30 - 12:00 மற்றும் 13:00 - 16:45 ெனிக்கிழளமகோள 8:30 - 12:00 ெளர

முகெரி: 826-1 Noda cho, Ashikaga    ☎ 72-5300 கட்டணம்: ¥220⁄10kg (Tax included)

விோரபணமற்றும் சகாரிக்பககளுக்காக Nambu Clean Center பயஅணுகவும்.

●ப ரியளவிலானகு ்ப மற்றும் கு ்ப சேகரி ்பு தளங்கள்: ☎ 71-4192

●எடுத்துேப்ேல்லுேதற்கு Nambu Clean Center : ☎ 72-5300

●இறப்பர,் கதோ ் (வ தர)், மற்றும் மறுசுழற்சி

வெய்யமுடியோத ஆளடகை் மற்றும்கோகித

குப்ளபகை்.

நியமிக்க ் ட்ட நாளில் காபல 8:30மணிக்குள் நியமிக்க ் ட்ட இடத்தில் பேக்கவும்.

※ரீெோரஜ்் வெய்யும்இடங்களுக்குரீெோரஜ்்

வெய்யக்கூடியபட்டரிகளைமோத்திரம்

வகோடுக்கவும்.

【மறுசுழற்சிேட்டத்திற்கு உட் ட்ட வீடட்ு மின் உ கரணங்கள்】

① வீடட்ு மின்உபகரணம் விற்பளனயோைர் அ ் து வபோது கழிவுஅகற்றும் உரிமம் வபற்ற நிறுெனத்திளனஅணுகவும். (மறுசுழற்சி மற்றும் கபோக்குெரத்திற்கோக

உங்கைிடம் கட்டணம் அறவிடப்படும்)

② நீங்ககை நியமிக்கப்பட்ட கெகரிப்பு இடத்திற்கு வகோண்டு ெரவும். (வீடட்ு உபகயோகப் வபோருட்கைின் மறுசுழற்சி டிக்வகடள்ட அருகி ் உை்ை தபோ ் நிள யத்தி ்

ெோங்கி அந்த டிக்வகட்டுடன் நியமிக்கப்பட்ட கெகரிப்பு இடத்துக்கு வகோண்டு ெரவும்)  

【கணனிகள்】（கணனியின் போகங்கை் etc）
◆தயவுவெய்து கணனிகளை கெகரிப்பதற்கு கணனி உற்பத்தியோைளர அணுகவும் அ ் து வகோரியளர அணுகவும்.

கம திக தகெ ்களுக்கு: Renet.JP http://www.renet.jp

எரிக்க

கூடியபே

【காகிதம்மற்றும்
காகிதம்
அல்லாதேற்பற
கட்டாயமாக
பிரிக்கவும்！】

◆Candy boxes, tissue boxes, 
envelopes ஆகியளெ
மறுசுழற்சிவெய்யக்

கூடியளெ. (எரிக்கக்கூடிய

குப்ளபயி ்அடங்கோதளெ)

◆ஒன்றோககட்டமுடியோத

சீரற்ற

அைவுகளையுடயெற்ளற

கோகிதப்ளபகைி ் இடட்ு

மறுசுழற்சிக்குரியநோைி ்

அகற்றவும்.

●சிறியஅைவிைோனவீடட்ு

உபகரணங்கை்அஷிககோ நகர

குப்ளப நிள யத்தி ்மறுசுழற்சி

வெய்யப்படுகின்றன.

※ வெப்பத்தோ ் நிறம் மோறக்கூடியகோகிதம்,வெயற்ளககோகிதம் (Baking sheet, waxed paper, etc…)  அசுத்தமோனமற்றும்
துரந்ோற்றமுை்ைகோகிதங்கை் எரிக்கக்கூடியகுப்ளபயி ்அடங்கும்.

※ஒருதடளெக்கு 3கடட்ுகை்
ெளர வீெமுடியும்.

●விழுந்தஇள கை், புற்கை் மற்றும்கடட்ுகைோக

கடட்ுெதற்கு முடியோதசிறியகிளைகை்.

பேளி ் படயான/ அபர
பேளி ் படயான
ப ாலித்தீன்ப கபள
 யன் டுத்தவும்.

※ நாம் ேபமயலபறகழிவுகள்,  ழங்கள், காகித
கு ்ப கள் மற்றும் சேறுகழிவுபகபளஇதில்

சேகரி ் தில்பல.

●டயப்பரிலிருந்துகழிவுகளை
அகற்றவும். (வெ ் ப்பிரோணிகைின்

டயப்பரிற்குஅஷிககோவி ்

நியமிக்கப்பட்டளபளகளை

பயன்படுத்தவும்)

【சகாரிக்பக】அசுத்தமோனகபோத்த ்களைகயோஅ ் துகெறு

விதமோனகபோத்த ்களைகயோ நோம் மறுசுழற்சிவெய்ெதி ்ள .

●எரிெோயு Tinகளைமுழுளமயோகபயன்படுத்தியபின், திறந்தவெைியி ்

ளெத்துதுளையிடட்ுஉை்ைிருக்கும் Gasஐமுழுளமயோகவெைிகயற்றவும்.

●முழுளமயோக

பயன்படுத்தியபின்

அகற்றவும் (Lighter).

【சகாரிக்பக】துணிகை்மளழயி ் நளனந்துபூஞ்ெனம்உருெோகினோ ்

அெற்ளறமறுசுழற்சிவெய்யமுடியோது. எனகெ, வெைிப்பளடயோன/அளர
வெைிப்பளடயோனவபோலித்தீன்ளபகைி ் இடட்ுஅப்புறப்படுத்தவும்.

【சிறியவீட்டுஉ கரணங்களுக்கான
சேகரி ்பு ்ப ட்டி】

◆வபட்டியின்ெோய்க்கட்டிலும்போரக்்க
சிறியஅைவி ோனவீடட்ு உபகரணங்கை்
மோத்தரகம ஏற்றுக்வகோை்ைப்படும்.
(15cm x 30cm) மின்ெோரம் மற்றும்
பட்டரியி ்இயங்கும் வபோருட்கை்,
மடிக்கணனிகை்ஏற்றுக்
வகோை்ைப்படமோட்டோது. கெகரிப்புப்
வபட்டியின்ெோய்க்கட்டின்அைவிலும்
போரக்்கவபரிய வபோருட்கை்
கெகரிக்கப்படமோடட்ோது.

※இதுவபோதுமண்டபத்தின் (City Hall)
இன் 2ம் மோடியி ், சுத்தம்

ஊக்குவிப்புப் பிரிவ்ி ் அளமந்துை்ைது.
(அலுெ க கநரங்கைி ் மோத்திரம் )
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【உணவு

வீண்விரயத்பத

குபற ்ச ாம்.】

அல்லது...

◆ெளமய ளற
கழிவுகளை நன்றோக
ெடிகட்டவும்.

◆கழிவுகளைஉரமோக

மோற்றவும்.
（குப்ளபகளை
அகற்றும் மோனிய
அளமப்பு: 

☎ 20-2141

அஷிககாவில் நியமித்த பிளாஸ்டிக் ப கபள ்

[சூ ் ர் மார்க்கட்டில் ப ற்றுக்பகாள்ளலாம்]  யன் டுத்துங்கள்.

அலுமினியக் ககன்களை

வபோதுஅரங்குகைி ்

(ககோமின்கன்) உை்ை

கெகரிப்புப்வபட்டிகைிலும்

ளெக்க ோம்.

ஸ்பிசர சகன்கள், 

பலட்டரக்ள்மற்றும்

எரிோயுடின்கள் (Gas tins)
*தீங்குவிபளவிக்கக்

கூடியகு ்ப கள்

※ குப்ளபகளைஅகற்றமுன் வபோலித்தீன் (Tissue box, envelope) மற்றும் வெக ோ கடப்களைஅகற்றவும். (இளெ

எரிக்கக்கூடியகுப்ளபயோகும்)

※டெ ், வபட் சீட், உை்ைோளடகை்மற்றும்அணியமுடியோதகிழிந்தஆளடகை்
எரிக்கக்கூடியகுப்ளபயி ்அடங்கும்.

※கனமோனளெகை் (கபோரள்ெகை், கோரப்்படக்ை்) இதி ்அடங்கோது. (இளெவபரிய
அைவி ோனகுப்ளபயி ்அடங்கும்)

Spray cans, Lighters மற்றும் Gas tins 
என்பனதீங்குவிளைவிக்கக்

கூடியளெ.

□ நாள்

月 - திங்கள்

火 - பேே்ோய்
水 - புதன்

木 - வியாழன்
金 - பேள்ளி

பிரசுரங்க

பேய்தித்

தாள்கள்⁄ 

துண்டு ்

கு ்ப சேகரி ்பு நிபலயத்தினால் சேகரிக்கசோஅகற்றசோமுடியாதப ாருட்கள்

மறுசுழற்சி ேட்டத்திற்குஉட் ட்ட வீட்டுமின்உ கரணங்கள் (TV, A/C, குளிரே்ாதன ப ட்டிகள், Freezers, 

ேலபேஇயந்திரங்கள் துணிஉலர்த்திகள்) மற்றும் கணனிகபள எே்ோறுஅகற்றுேது

タミル語

※ 45L இன் 4ளபகை்ெளர உபகயோகிக்க ோம். 
※மண்ளணஅகற்றி நன்குஉ ரளெக்கவும்.


